
الخميس  14  اكتوبر  2010   11محليات
أكدت أن الوقفة حققت أهدافها المنشودة وأوضحت رفض أهل الميدان ألسلوب إطالة الدوام

»المعلمين«: المشاركون في »التضامنية« 
يمثلون 54 ألف معلم ومعلمة

أعربت جمعية املعلمني في بيان لها عن تقديرها البالغ 
ملا حظيت به من تأييد واس����ع من قبل أهل امليدان من 
املعلمني واملعلمات ملوقفها الثابت واملعبر عن رأيهم في 
رفضهم لقرار زيادة ال� 25 دقيقة غير املبررة وملمارسات 
التضليل والتسويف وتزييف احلقائق التي تتبعها الوزارة 
في سياستها، وفي استهتارها واستخفافها الكامل برأي 
أهل امليدان وإصرارها عن فرض جتاربها ومش����اريعها 
غير املدروسة والتي صيغت بعشوائية وتفرد وبشكل 

ارجتالي وبشكل لم تعهده املسيرة التربوية من قبل.
وقالت اجلمعية في بيان لها ان الوزارة مازالت متارس 
اسلوب التضليل في تبرئة نفسها من اخلطأ الفادح الذي 
ارتكبته وهي التي ت����درك وتعي متاما موقفنا املنطقي 
واملبرر ف����ي رفض اآللية التي مت فيها إقرار الزيادة في 
الوقت الذي لم نتردد فيه في التأكيد على وقوفنا الكامل 
الى جانبها م����ن أجل تفعيل وتعزي����ز جميع املفاهيم 
والتطلعات الوطنية املنش����ودة والقيم التربوية، اال ان 
فكرة الزيادة إلضافة ساعة واحدة في االسبوع للنشاط 
املدرس����ي يوم الثالثاء ومبا يجعل مجموع الس����اعات 

الدراس����ية ليوم الثالثاء ست ساعات ونصف الساعة، 
ال ميك����ن ان يكون لها قيمة فعلية وتفاعل منش����ود ما 
لم تكن مبنية على خطط واضحة وآلية تنفيذ تتوافق 
وتراعي جميع اجلوانب التي من ش����أنها ان تساهم في 

حتقيق االهداف املنشودة.
وح����ول ردود الفعل للوقفة التضامنية املهنية التي 
نظمتها صباح يوم امس االول امام مبنى الوزارة ذكرت 
اجلمعي����ة ان الوقفة حققت اهدافها املنش����ودة ونقلت 
رس����الة واضحة للوزيرة بأن اهل امليدان ال ميكن لهم 
ان يتقبلوا االس����لوب املبهم واملضلل الذي مورس في 
اقرار الزي����ادة وال ميكن ان يقبلوا بتهميش دورهم في 
صياغة الق����رار او ان يدفع بامليدان التربوي الى املزيد 

من التخبط والالاستقرار.
وأضاف����ت انها حتترم م����ا ورد  في حتليالت بعض 
وسائل الصحافة واإلعالم حول حجم املشاركة في الوقفة 
التضامنية والتي وصف����ت بأنها قليلة ومحدودة على 
عكس الغاية املرجوة ودون احلاجة إلى توضيح حقيقة 
املمارسات واألساليب التي اتخذتها الوزارة ملنع املعلمني 

واملعلمات من احلضور واملشاركة، علما بأن املسألة لم 
تكن مرتبطة بالكم والعدد وإمنا بالهدف واملعنى، والذين 
شاركوا في الوقفة بغض النظر عن عددهم ميثلون رأي 
54 ألف معلم ومعلمة وإن املجال مفتوح جلميع وسائل 
الصحافة واإلعالم واملهتمني في هذا الشأن ملعرفة هذه 
احلقيق����ة من خالل التوجه إلى امل����دارس ورصد اآلراء 
مباش����رة من اهل امليدان للتأكد من م����دى وقوفهم مع 

جمعيتهم وتأييدهم الكامل ملطالبها.
واختتمت اجلمعية بيانها مشيدة مبوقف اهل امليدان 
الداعم لها وباملشاركة احلضارية في وقفتهم التضامنية 
كما اشادت بالتفهم الكبير الذي ابداه العديد من النواب 
والقيادات املختلفة مبا فيها بعض قيادات التربية كما 
اشادت بالطرح املميز للتجمع املهني الكويتي وللعديد 
من الكتاب واملهتمني وبالتفاعل الواسع من قبل وسائل 
الصحاف����ة واإلعالم في ابراز ه����ذه القضية فيما اكدت 
املضي قدما في موقفها الرافض للزيادة وفي اس����تكمال 
مشاريعها لالرتقاء مبكانة املعلمني لتأمني وسائل النجاح 

ملسيرتنا التربوية.

»التربية« تحدد مقار األندية المسائية
 مريم بندق

أصدر الوكيل املس���اعد لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج قرارا بشأن حتديد مقار األندية املدرسية 
املسائية للعام الدراسي 2011/2010، جلميع املناطق التعليمية الست ملدارس البنني والبنات، ومدارس 

ادارة التربية اخلاصة:

منطقة األحمدي التعليمية 

العنوانمقر الناديالناديم

1

ني
بن

جابر العلي � ق1 � ش1مدرسة سيد رجب الرفاعي االبتدائية � بننياألحمدي 1
ت: 23830354 � 23830020

الرقة � ق5 � شارع الغوصمدرسة سالم املبارك الثانوية � بننياألحمدي 22
ت: 23940525 � 23940671

علي صباح السالم � ق1 � ش152مدرسة عبدالرحمن الداخل االبتدائية � بننياألحمدي 33
ت: 23273081 � ف: 23273079

4
ات

بن
الفحيحيل � ق10 � الطريق الساحليمدرسة الفحيحيل الثانوية � بناتاألحمدي 1

ت: 23914132 � 23910426

هدية � ق3 � شارع الكسائيمدرسة هدية الثانوية � بناتاألحمدي 52
ت: 23945112 � 23945113

علي صباح السالم � ق9 � ش103مدرسة الشعيبة االبتدائية � بناتاألحمدي 63
ت: 23275073 � 23275069

منطقة الجهراء التعليمية

1

ني
بن

القصر � ق3 � ش مرشد الشمريمدرسة اجلهراء الثانوية � بننياجلهراء 1
ت: 24571633 � 24572798 � ف: 24580322

العيون � ق4 � ش املدارسمدرسة علي خليفة الصباح املتوسطة � بننياجلهراء 22
ت: 24587457

سعد العبداهلل � ق2مدرسة غضي املتوسطة � بننياجلهراء 33
ت: 94068894 � 94068893

4

ات
بن

الواحة � ق3 � ش املدارسمدرسة هالة بنت خويلد املتوسطة � بناتاجلهراء 1
ت: 24565124 � 24557597 � ف: 24558056

جنوب اجلهراءمدرسة سعاد بنت سلمة الثانوية � بناتاجلهراء 52

الصليبية � ق7 � ش21مدرسة وارة املتوسطة � بناتاجلهراء 63
ت: 24679071 � 24679072

)منطقة حولي التعليمية(

1

ني
بن

حولي
1

مدرسة ناصر السعيد 
الثانوية بنني

حطني � ق2
ت: 25223172 � 25223174 � 99668770 

99021317 �

حولي2
2

مدرسة مشعان اخلضير 
املتوسطة بنني

مشرف � ق2 � طريق59
ت: 25382001

3

ت
بنا

حولي
1

مدرسة عاتكة بنت زيد
 االبتدائية بنات

اجلابرية � ق7 � ش103
ت: 25313234 � 25318076

حولي4
بيان � ق6 � شارع 22مدرسة بيان الثانوية بنات2

ت: 25393201 � 25398715

)منطقة العاصمة التعليمية(

1

ني
بن

العاصمة
1

مدرسة عيسى أحمد احلمد الثانوية 
بنني

القادسية � ق5 � ش بدر
ت: 22564216 � 22564271

العاصمة2
2

مدرسة العالء بن احلضرمي املتوسطة 
بنني

القيروان � ق2
ت: 24662084

3

ت
بنا

العاصمة
الفيحاء � ق5 � شارع الزهراءمدرسة الفيحاء املتوسطة بنات1

ت: 22561102 � 22560311

العاصمة4
مدرسة صفية املتوسطة بنات2

الصليبخات � ق2 �
 ش جمال عبدالناصر

ت: 24862913 � 24872243

منطقة الفروانية التعليمية

1

ني
بن

مدرسة شمالن بن علي الفروانية1
املتوسطة بنني

العمرية � ق5 – شارع املخفر
ت: 24732457 – 24732955

مدرسة سلمان الفارسيالفروانية 22
 الثانوية بنني

األندلس – ق8 – شارع املدارس
ت: 24991207 - 24991204

3

ت
بنا

مدرسة املرقاب املتوسطة بناتالفروانية1
عبداهلل املبارك – ق3 – الشارع 

الرئيسي
ت: 97206978

الرابية – ق1 – ش26مدرسة الرابية املتوسطة بناتالفروانية 42
ت: 24742915 - 24750168

منطقة مبارك الكبير التعليمية

1

ني
بن

مبارك 
عيسى اللوغاني املتوسطة بننيالكبير1

صباح السالم – ق6 – 
الشارع االول

ت: 25528668 - 25511677

مبارك الكبير 2
مبارك الكبير – ق1 – الشارع االولمدرسة اإلمام مالك الثانوية بنني2

ت: 25420940 - 25423768

3

ت
بنا

مبارك 
الكبير1

مدرسة فاطمة الهاشمية 
الثانوية بنات

العدان – ق3 – ش41
ت: 25417820 - 25421378

مبارك الكبير 4
2

مدرسة ليلى الغفارية 
الثانوية بنات

مبارك الكبير – ق4 – ش 252
ت: 25425156 - 25427913

ادارة مدارس التربية الخاصة

ني1
بن

صة
خلا

ت ا
جا

تيا
ح

اال
ي 

ذو

مدرسة األمل وتأهيل األمل للبنني

حولي – ادارة مدارس التربية اخلاصة 
– ق5 – شارع املعتصم

ت: 22668657 – 22630836
فاكس/ 22630836

ت2
مدرسة التأهيل املهني للبناتبنا

حولي – ادارة مدارس التربية اخلاصة 
– ق5 – شارع املعتصم

ت: 22631438
فاكس/22638247

 

جانب من الوقفة التضامنية التي نظمتها جمعية املعلمني امس األول تعبيرا عن رفض اهل امليدان إلطالة الدوام املدرسي

)أنور الكندري(عبداملنعم الفيلكاوي متوسطا اثنني من احلضور 

)محمد ماهر(

خالل ندوة بعنوان »إطالة اليوم الدراسي بين مؤيد ومعارض«

الفيلكاوي: غياب الدراسة والخطة المسبقة 
أفرغا حصة النشاط المدرسي من محتواها

أسامة دياب
نظم���ت جمعي���ة اإلصالح 
االجتماع���ي ن���دوة بعن���وان 
»إطالة اليوم الدراسي بني مؤيد 
ومعارض« مساء أول من أمس 
في مقر اجلمعية مبنطقة الروضة 
بحضور أعضاء اجلمعية وأولياء 
أمور الط���الب والطالبات وعدد 
من املهتمني بالشأن العام، جدير 
بالذك���ر ان الندوة كان مقررا ان 
يحضرها رئيس جمعية املعلمني 
الكويتية عايض السهلي إال انه 
تعذر حض���وره لظرف ما، ومت 
خالل الندوة مناقش���ة سلبيات 
التربية  وإيجابيات قرار وزارة 

بإطالة اليوم الدراسي.
العالقات  استهل نائب مدير 
العام���ة في جمعي���ة اإلصالح 
االجتماعي عبداملنعم الفيلكاوي 
كلمته قائال: »إن وزارة التربية 
أقدمت على إطالة اليوم الدراسي 
بال دراس���ة أو خطة مسبقة من 
أو األقس���ام  الفنية  التواجي���ه 
العلمية مما أفرغ حصة النشاط 
م���ن محتواها وأثر س���لبا على 
دافعية الطالب دون اس���تفادة 

الدراسي بصفة عامة وهو ما يعد 
مشكلة كبيرة تنعكس سلبا على 
أداء الطالب واملعلم. وشدد على 
ان ال���وزارة اهتمت فقط بإطالة 
اليوم الدراسي وما يحمل من أعباء 
على املعل���م دون النظر لزيادة 
رواتب املعلمني، موضحا ان مهنة 
التدريس أصبحت مهنة طاردة 
للكويتيني، مشيرا الى ان االعتصام 
الذي نظمته جمعية املعلمني هو 
خطوة س���تليها خطوات أخرى 
الى أعض���اء مجلس  س���تصل 
األمة ومجل���س الوزراء لوضع 
حد لهذا القرار اجلائر. في حني 
شدد بعض احلضور على ضرورة 
إعادة الوزارة النظر في عدد من 
القضايا التربوية والتي من شأنها 
االرتقاء بالعملية التعليمية مثل 
استخدام التكنولوجيا احلديثة 
وتطبيقاتها داخل الصف الدراسي 
وتنمية مهارات الطالب في البحث، 
ورأى البعض اآلخر انه كان على 
الوزارة عمل دراسة مستفيضة 
ملوضوع إطالة الدوام وتطبيقه 
على عينات عشوائية قبل تعميمه 

على باقي املدارس.

حقيقية من ساعة كاملة يقضيها 
الطالب ف���ي اللعب في جو حار 
تتحول في النهاية الى ش���جار 
وتخريب للمنش���آت املدرسية 
ستتحمل الوزارة مبالغ طائلة في 
إعادة إصالحها. وتابع الفيلكاوي 
ان تأخير دوام الثالثاء ملدة 25 

دقيقة أدى الرتباك حركة املرور 
وزاد من األوج���اع املرورية في 
شوارعنا نظرا لتوحيد توقيت 
الط���الب وتزامنه مع  انصراف 
نهاي���ة الدوامات الرس���مية في 
الوزارات املختلفة، الفتا الى ان 
االثار السلبية لهذا القرار بينت 

مبا ال يدع مجاال للشك انه جاء 
عشوائيا ولم يكن مدروسا من 
خالل إستراتيجية دقيقة، معربا 
عن مخاوفه من ان تكون زيادة 
ال� 25 دقيقة يوم الثالثاء ما هي 
إال مج���رد بالون اختبار لقياس 
م���دى تقبل الناس إلطالة اليوم 

كرومبي: أساليب متطورة لتدريس
 لغة أجنبية لطالب الدسلكسيا

القحطاني: نحتاج إلى جعل
 التجربة التعليمية  ممتعة ومثيرة

أسامة دياب
العمل  استعرضت رئيس���ة مجموعة 
لتقييم الدسلكس���يا وتطوير املوارد في 
اس���كتلندا د.مارغريت كرومبي االساليب 
املتطورة للتدريس والطرق االكثر جناحا 
املتبعة في دراس���ة اللغة االجنبية جلعل 
طالب صعوبات التعلم قادرين على تطوير 
مهاراتهم ومواهبه���م. وعددت د.كرومبي 
في محاضرتها »عسر القراءة وتعلم لغة 
اجنبية« التي القتها في مركز تقومي وتعليم 
الطفل امس الصعوبات التي تواجه طلبة 
صعوبات التعلم في تعل���م لغة اجنبية 
كالنطق الس���ليم للكلم���ات والتفرقة بني 
املفردات املتشابهة و التركيز على بعض 

املوضوعات في قواعد اللغة االجنبية.
من جهتها قالت مساعدة املدير التنفيذي 
باملركز عبير الشرهان ان احملاضرة هذه 
امتدادا لبرنام���ج »زيارة اخلبراء«  تأتي 
املدعوم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
منذ عام 2007 حيث استضاف مركز تقومي 
وتعليم الطفل العديد من اخلبراء واملختصني 
العامليني في مجال صعوبات التعلم والتربية 
والطفل. واضافت الشرهان ان د.كرومبي 
تتقلد مناصب عدة بينها رئيسة مجموعة 
العمل لتقييم الدسلكسيا وتطوير املوارد 
في اس���كتلندا ورئيس���ة جلنة اجلامعة 
البريطانية  املفتوحة لعضوية اجلمعية 

للدسلكسيا.

أقامت اللجنة الكويتي��ة للتعليم املتفاعل 
بإدارة رئيستها سوسن القحطاني امس ورشة 
عمل في مدرسة فاطمة الدخيل االبتدائية بنات 
في منطقة القي��روان التابعة ملنطقة العاصمة 
التعليمية بعنوان »كيف يخدم التعليم املتفاعل 
اجلودة في التعليم؟« متاشيا مع سياسة وزارة 
التربي��ة في رفع مس��توى التعليم من خالل 
التركيز على مبدأ اجلودة، حضر هذه الورشة 
مجموعة من معلمي ومعلمات املنطقة التعليمية، 
باالضافة الى مديرة مدرس��ة فاطمة الدخيل 
عزيزة العوض وعدد من موجهي منطقة العاصمة 
التعليمية. وبعد ان استعرضت القحطاني مبادئ 
التعليم املتفاعل، ركزت على أهمية األسابيع ال� 
6 األولى من العام الدراسي، ففي األسابيع األولى 

يكتس��ب الطالب االنطباع األول عن املدرسة 
وهو االنطباع األكثر رسوخا في ذهن الطالب، 
وقالت القحطاني انه من الضروري ان جنعل 
جتربة الطالب مع املدرس��ة في هذه األسابيع 
جتربة إيجابية تهيئ الطالب للنجاح على مدى 
العام الدراسي، واستعرضت القحطاني آليات 
تربوية تعليمية يستخدمها املعلم واملؤسسة 
التربوي��ة م��ع الطلبة وأولي��اء األمور جلعل 
األس��ابيع األولى من العام الدراس��ي جتربة 
إيجابية مثي��رة وآمنة حتفز النجاح. وركزت 
القحطاني على ض��رورة العمل بهذه اآلليات 
ألن الطالب في بداية العام الدراس��ي غالبا ما 
يكون خائفا ومضطربا، خصوصا حني تكون 

املدرسة بيئة جديدة عليه.


